Na co se můžete během školní docházky u nás těšit?
















příjemné prostředí školy i obce;
nižší počet žáků ve třídách;
výborný kolektiv pracovníků školy;
výuka angličtiny od 1. ročníku;
nepovinný předmět – náboženství;
možnost docházky do školní družiny až do 5. ročníku (ranní i
odpolední);
plavecký výcvik (možnost účasti již od 1. třídy);
v 5. ročníku intenzivní individuální příprava na přijímací zkoušky
na gymnázium (velká úspěšnost);
široká nabídka bezplatných kroužků na škole – mažoretky, Malý
zdravotník, Lukaváček – dramatický, Šikovné ručičky a mlsné
jazýčky – vaření, ruční práce);
vlastní školní jídelna s domácí kuchyní;
možnost odebírání školních svačin;
společný chov želvy suchozemské;
účast v různých soutěžích – recitační, výtvarné, sportovní,
přírodovědné, matematické, hudební, …
realizace školních projektů:
 Les ve škole (mezinárodní projekt)
 projekty podpořené Pardubickým krajem (Z
východu až na sever přilákal nás transbordér,
Oslava Dne zvířat a stromů v Liberci – ZOO,
Nový prales – exkurze pod Ještěd, apod.)
 Zelený Pardoubek (ekologická soutěž škol)
 projektové dny – Den Země, Den stromů,
Den zvířat, pyžamový den, čarodějnice,…
 ovoce do škol
 mléko do škol

Jsme zařazeni v sítích škol:

Základní škola a mateřská škola Lukavice,
okres Ústí nad Orlicí
Lukavice 118, 561 51 Letohrad
Tel.: 465 621 410
E-mail: zs.lukavice@tiscali.cz
www.zs-ms-lukavice.cz

zve
veřejnost, budoucí prvňáčky i jejich rodiče na:

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 26. BŘEZNA 2019
Přijďte se k nám podívat kdykoliv během dne
nebo při ,,zpívaných“ prohlídkách
v 14:30, 15:00 a 15:30 hodin (sraz ve vestibulu školy)

A
ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 10. DUBNA 2019
od 14:30 do 16:30

Nakoukněte do naší školy již dnes…
Běžná výuka ve škole
 výuka dle ŠVP: ,, Sedmikráska – škola souznění“
 účast na národních i mezinárodních projektech
 využívání venkovních prostor pro výuku

Sportování v létě i v zimě
 pro hodiny TV využíváme vlastní tělocvičnu či školní zahradu, obecní Sokolovnu a hřiště
(ledová plocha, dopravní hřiště, fotbalové hřiště,…)
 účast v projektu ZOOM – děti v pohybu (podpora ekologického dopravování do školy),
Europen School sports day (mezinárodní projekt), Olympijský víceboj

Výlety a exkurze
-

časté exkurze do zajímavých míst v blízkém okolí (Babiččin dvoreček – Líšnice, Fitmin,
místní farmy, muzea,…)
školní výlety (celodenní i půldenní)

Společná setkávání
-

v rámci jednotlivých tříd (Mikuláš, společné projekty, výlety, exkurze, soutěže…)
s mateřskou školou (společné výtvarné dílny, divadla,…)
s rodiči i prarodiči (besídky, akce pro prarodiče,…)
s místními spolky (myslivci, zahrádkáři, hasiči, Sokol,…)

